KYRKON 2014

Rollspelskonvent i Söderköping
den 5—7 september

Hej och varmt välkommen till KYRKON 2014!
5-7 september träffas vi för en helg av umgänge och
fantastiska
möten
på
Nyströmska
skolan
i
Söderköping!
Vi
kommer
spela
bordsrollspel,
lajva, workshopa, bibelstudera och fira mässa med
mera!
Vi som arrangerar och deltar kommer från hela
Sverige och alla delar av vår fantastiska hobby. Vissa
av oss spelar mest bordsrollspel, andra lajvar. Vissa
drunknar i Magickort, andra har aldrig spelat. Vissa
spelleder för första gången och andra berättar om den
gamla goda D&D-tiden. Vissa hantverkar, andra
friformslajvar. Gemensamt på KyrKon kommer dock
vara gemenskapen i Kristus.
På de följande sidorna kan du läsa mer om vad som
kommer hända under helgen. Detaljer om anmälan
kommer senare under året, då praktiska detaljer
börjat ta form. Mat och golvlogi kommer ingå i
anmälningsavgiften.
Med det sagt så är alla fantastiskt välkomna! Vare sig
du är ung eller mognad, nyfiken eller erfaren, allena
eller en hel församling så finns det plats för just dig.
Ha en trevlig sommar så ses vi!

Illustrationen på framsidan, från fantasyrollspelet Pompedia är tecknad av
Régis Moulun.

PRELIMINÄRT SCHEMA
FREDAG
16:00
Incheckning startar
20:00

Samling

00:00

Tystnad infinner sig i sovsalarna

LÖRDAG
08:30
Frukost
Galenskaper
00:00

Tystnad infinner sig i sovsalarna

SÖNDAG
08:30
Frukost
11:00
12:00

Mässa
Drop-ut

15:00

Slut

Bordsrollspel
Bordsrollspel är en form av rollspel som kan liknas vid en
berättarform med spelinslag. I praktiken berättar spelledaren en
historia som spelarna får reagera på.
Ex;
Spelledare: ” Ni kommer in i rummet - stolar och bord ligger
slängda på golvet, bokhyllan har vält, det ligger pergament och
brevpapper överallt. Vad gör ni? ”
Spelare: ” Jag letar efter spår av strid eller slagsmål. Finns det
tecken på motstånd? ”
Spelledare: ” Du hittar inga blodfläckar, men i ett hörn ligger det en
avbruten käpp. Du behöver undersöka den mer noggrant för att ta
reda på hur den brutits. ”
Och så vidare.
Har du ett bordsrollspel du skulle vilja hålla i på KyrKon? Kanske
rent av formulera det i skrift så att andra kan spelleda det?
Hör av dig!

Lajv
Lajv kallas ibland för levande rollspel. Det är en rollspelsform där
det vanligtvis inte finns någon spelledare som berättar historien,
utan alla spelare klär ut sig till sina karaktärer och gestaltar vad
som händer. Letar din karaktär igenom ett rum så letar du fysiskt
igenom rummet. Har din karaktär en diskussion med en annan
karaktär så pratar ni helt enkelt om det.
Har du ett lajv du skulle vilja hålla i på KyrKon? Funderar du på lokal och annan hjälp?
Hör av dig!

Workshops
Under KyrKon 2014 kommer det hållas en hel massa workshops,
både allmänna och mer specifikt rollspelsrelaterade! Kortkurs i
lajvarrangemang, metateknik, stage fighting, äventyrsförfattande,
avancerad tärningskunskap, vad vi än kan hitta på! Inget innehål är
för stort eller litet - kanske hinner vi inte med allt, men vi hinner
alltid med något.
Har du en workshop du skulle vilja hålla i på KyrKon? Kanske rent
av flera stycken vid olika tillfällen? Hör av dig!

Hur hinner jag med allt?!
Det gör du antagligen inte, tyvärr. Under KyrKon så kommer du
behöva göra en del beslut angående vilken av de fantastiska
workshopsen du ska gå på eller om du ska spela ett episkt
bordsrollspel eller vara med på ett spännande lajv. Detta beror på
att konventsledningens anhållan om 32-timmarsdygn avslagits av
kyrkomötet. Vi får dock leva med det och prioritera ( h ar du eller
någon du känner tillgång till tidsvändare önskar konventsledningen
få kontakt med dig snarast ) .
Anmälan till enskilda pass kommer tas upp innan KyrKon går av
stapeln, men eventuellt också under helgen allt eftersom nya
fantastiska idéer och pass dyker upp!

Hoppas vi ses snart!
hälsar

Konventsledningen
Workshopare
Spelledare
Lajvledningar

Kontakt:
Kajsa Nilsson, platsansvarig
Ordförande, SKU i Söderköping - Gröna Draken
kajsa.nilsson@svea.org
Erik Jonsson, programansvarig
Församlingspedagog, Skänninge församling
erik.jonsson@svenskakyrkan.se, 0142-834 38

PS: Gå hemskt gärna med i facebookgruppen ”Rollspel
i Kyrkan” för att få regelbundna uppdateringar om
KyrKon 2014 och kontakt med arrangörerna!

